
Projekt

z dnia  9 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i 4a 
w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3b w związku z art. 6c ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579) Rada Miejska w Lewinie 
Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty 
określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca w wysokości 25,00 zł.

2. Jeżeli właściciel nieruchomości, o której mowa w § 1 nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
w sposób selektywny, to wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami stanowi dwukrotność 
stawki określonej w ust. 1 tj. 50,00 zł

§ 3. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 169,00 zł rocznie za jeden domek 
letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości 676,00 zł rocznie za jeden domek 
letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

§ 4. 1. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych  budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, w wysokości 1,00 zł od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki zwolnienia określonej w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lewinie  Brzeskim z dnia z dnia 20 grudnia 
2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lewin Brzeski oraz uchwała Nr XVII/127/2019 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Lewin Brzeski

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2020r.

Opracował:
Wydz. GK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, rada gminy dokonuje w drodze

uchwały wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym spośród metod
wymienionych w art. 6j ust. 1 ww. ustawy i ustala wysoko ć tej opłaty.
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi
administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy system powinien się
bilansować.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i szacowanych kosztów

funkcjonowania systemu w 2020 roku. ustalono, ze opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie są
wystarczające do pokrycia wydatków z nim związanych.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
W przedstawionym projekcie uchwały zaproponowano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami oparciu o liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, jako najbardziej ekwiwalentną.
W celu wypełnienia zapisów art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, proponuje

się wprowadzenie miesięcznej stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca w wysokości 25,00 zł i dwukrotność tej stawki
jako opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami tj. 50,00 zł, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Stawki opłat ustalone zostały zgodnie z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

która weszła w życie w dniu 6 września 2019r. Opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
nie mogą być niższe niż dwukrotność i nie wyższe niż czterokrotność stawki opłaty ustalonej dla odpadów
zbieranych u odbieranych w sposób selektywny.
Stawka opłaty podstawowej - za odpady selektywne nie przekracza maksymalnej stawki opłaty określonej

w ustawie, która wynosi, w przypadku stawki od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
obecnie 33,86 zł/mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny (2% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem).
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę za rok poprzedni ogłasza w I kwartale każdego

roku w drodze obwieszczenia Prezes GUS.
Zgodnie z a art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy ustalając stawkę

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę osób zamieszkujących gminę,
ilość wytworzonych odpadów, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
Szacowany wzrost nawet kosztów funkcjonowania systemu w 2020r. związany jest przede wszystkim ze

wzrostem nawet o 50% kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, które wynikają m.in. ze wzrostu
opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów (dla odpadów zmieszanych o kodzie
200301 ze 170,00 zł/Mg na 270 zł/Mg), wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zwiększenia
szacowanego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych w Gminie Lewin Brzeski (o około 5%
rocznie). Ponadto zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy,
w drodze uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zaproponowano zwolnienie w wysokości
1,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość , przy czym proponowane zwolnienie dotyczy
nieruchomości określonych zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a Prawa Budowlanego ( budynków wolno stojących
albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, a stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.)
Podjęcie uchwały winno spowodować zwiększenie wpływów w systemie gospodarowania odpadami

komunalnymi w gminie Lewin Brzeski, wobec czego jej podjęcie jest celowe i zasadne.
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